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O MÉTODO REFLEXIVO- CONSCIENCIAL APLICADO AO 
ESTUDO DA DOUTRINA ESPÍRITA

• Mensagem do Espírito de Verdade em O Evangelho 

Segundo o Espiritismo Capítulo VI item 5:

• – “Venho, como outrora aos transviados filhos de 

Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. 

Escutai-me. O Espiritismo, como o fez antigamente a 

minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que 

acima deles reina a imutável verdade: o Deus bom, o 

Deus grande, que faz germinem as plantas e se 

levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como 

um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da 

Humanidade e disse: “Vinde a mim, todos vós que 

sofreis.”



O MÉTODO REFLEXIVO- CONSCIENCIAL APLICADO AO 
ESTUDO DA DOUTRINA ESPÍRITA

• “Mas, ingratos, os homens afastaram-se do 

caminho reto e largo que conduz ao reino de 

meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas 

da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a 

raça humana; quer que, ajudando-vos uns aos 

outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo 

a carne, porquanto não existe a morte, vos 

socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não 

mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a 

dos que já não vivem na Terra, a clamar:



O MÉTODO REFLEXIVO- CONSCIENCIAL APLICADO AO 
ESTUDO DA DOUTRINA ESPÍRITA

• “Orai e crede! pois que a morte 

é a ressurreição, sendo a vida 

a prova buscada e durante a 

qual as virtudes que houverdes 

cultivado crescerão e se 

desenvolverão como o cedro.



O MÉTODO REFLEXIVO- CONSCIENCIAL APLICADO AO 
ESTUDO DA DOUTRINA ESPÍRITA

• “Homens fracos, que 

compreendeis as trevas das 

vossas inteligências, não afasteis 

o facho que a clemência divina 

vos coloca nas mãos para vos 

clarear o caminho e reconduzir-

vos, filhos perdidos, ao regaço de 

vosso Pai.



O MÉTODO REFLEXIVO- CONSCIENCIAL APLICADO AO 
ESTUDO DA DOUTRINA ESPÍRITA

• “Sinto-me por demais tomado de 

compaixão pelas vossas misérias, pela 

vossa fraqueza imensa, para deixar de 

estender mão socorredora aos infelizes 

transviados que, vendo o céu, caem nos 

abismos do erro. Crede, amai, meditai 

sobre as coisas que vos são reveladas; 

não mistureis o joio com a boa semente, 

as utopias com as verdades.



O MÉTODO REFLEXIVO- CONSCIENCIAL APLICADO AO 
ESTUDO DA DOUTRINA ESPÍRITA

• “Espíritas! amai-vos, este o primeiro 

ensinamento; instruí-vos, este o segundo. No 

Cristianismo encontram-se todas as verdades; 

são de origem humana os erros que nele se 

enraizaram. Eis que do além-túmulo, que 

julgáveis o nada, vozes vos clamam: "Irmãos! 

Nada perece. Jesus-Cristo é o vencedor do 

mal, sede os vencedores da impiedade.” - O 

Espírito de Verdade. (Paris, 1860.)
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O QUE É O MÉTODO REFLEXIVO-CONSCIENCIAL

• É um método desenvolvido no âmbito do 
Projeto Espiritizar da Federação Espírita do 
Estado de Mato Grosso, que tem como base 
as Leis Divinas naturais.

• No livro Momentos de Harmonia, mensagem 
Projetos Iluminativos, psicografia de Divaldo 
Pereira Franco, a Mentora Joanna de Ângelis 
faz uma proposta para que implementemos 
projetos iluminativos. Vejamos um pequeno 
trecho da mensagem:



O QUE É O MÉTODO REFLEXIVO-CONSCIENCIAL

• “Ciência experimental, por sua vez, o 
Espiritismo faculta a contribuição das diversas 
ciências que se associam para a grande 
realização do ser imortal.

• “A fim de dar prosseguimento ao elevado 
mister de libertar o homem das suas paixões 
primitivas, fazem-se necessários projetos 
iluminativos que atualizem os conceitos 
imortalistas, em face da extraordinária 
contribuição das doutrinas científicas 
contemporâneas.”  



O QUE É O MÉTODO REFLEXIVO-CONSCIENCIAL

• A base para um Projeto Iluminativo, 
são as Leis Divinas que estão na 
consciência de cada Espírito. Somos 
convidados a investigar essas Leis e 
praticá-las por meio das virtudes 
cristãs, conforme as referências claras 
que temos em O Livro dos Espíritos nas 
perguntas 614, 619, 621 e 627. 



O QUE É O MÉTODO REFLEXIVO-CONSCIENCIAL

• L.E. 614. Que se deve entender por 
lei natural?

• “A lei natural é a lei de Deus. É a 
única verdadeira para a felicidade do 
homem. Indica-lhe o que deve fazer 
ou deixar de fazer e ele só é infeliz
quando dela se afasta.”



O QUE É O MÉTODO REFLEXIVO-CONSCIENCIAL

• L.E. Q 619. A todos os homens facultou 
Deus os meios de conhecerem Sua lei?

• “Todos podem conhecê-la, mas nem 
todos a compreendem. Os homens de 
bem e os que se decidem a investigá-la
são os que melhor a compreendem. 
Todos, entretanto, a compreenderão um 
dia, porquanto forçoso é que o 
progresso se efetue.”



O QUE É O MÉTODO REFLEXIVO-CONSCIENCIAL

• L.E. Q 621. Onde está escrita a lei de 
Deus?

• “Na consciência.”

• Q 621 a) - Visto que o homem traz em sua 
consciência a lei de Deus, que 
necessidade havia de lhe ser ela 
revelada?

• “Ele a esquecera e desprezara. Quis então 
Deus lhe fosse lembrada.”



O QUE É O MÉTODO REFLEXIVO-CONSCIENCIAL

• Questão 627. Uma vez que Jesus ensinou as 
verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do 
ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar 
mais alguma coisa? 

• “Jesus empregava amiúde, na sua linguagem, 
alegorias e parábolas, porque falava de 
conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se 
mister agora que a verdade se torne inteligível 
para todo mundo. Muito necessário é que aquelas 
leis sejam explicadas e desenvolvidas, tão poucos 
são os que as compreendem e ainda menos os que 
as praticam. 



O QUE É O MÉTODO REFLEXIVO-CONSCIENCIAL

• “A nossa missão consiste em abrir os olhos e os 
ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e 
desmascarando os hipócritas: os que vestem a capa da 
virtude e da religião, a fim de ocultarem suas 
torpezas. O ensino dos Espíritos tem que ser claro e 
sem equívocos, para que ninguém possa pretextar 
ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar 
com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino 
do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que 
a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao 
sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma 
lei toda de amor e de caridade.”



O QUE É O MÉTODO REFLEXIVO-CONSCIENCIAL

• Desenvolvemos no âmbito do Projeto 
Espiritizar o método reflexivo-
consciencial, com o objetivo de 
investigar as Leis, de forma a despertar a 
vontade de aplicação dos conceitos 
profundos ensinados pela Doutrina 
Espírita, que se fundamenta nas próprias 
Leis Divinas presentes em nossas 
consciências.



O QUE É O MÉTODO REFLEXIVO-CONSCIENCIAL

• A reflexão é uma ferramenta que temos para acessar 
as Leis Divinas. Há uma crença popularizada, muito 
presente no Movimento Espírita, de que para se lidar 
com as questões espirituais é preciso ser uma pessoa 
boa. Inverteu-se o processo. Na verdade, para que 
alguém se torne uma pessoa que manifeste virtudes 
como a bondade, por exemplo, ela é convidada a 
realizar uma ação, que é refletir sobre os postulados 
da Doutrina Espírita na própria vida, de modo a 
investigar o funcionamento das Leis Divinas para 
praticá-las por meio do exercício constante das 
virtudes. Somente assim a pessoa tornar-se-á 
gradualmente virtuosa.



O QUE É O MÉTODO REFLEXIVO-CONSCIENCIAL

• A implementação de Projetos Iluminativos com 
base no método reflexivo-consciencial tende a 
produzir médiuns, escritores, expositores, 
facilitadores de estudo, evangelizadores, 
atendentes fraternos etc. em sintonia com os 
Espíritos superiores que estão incumbidos de 
preparar o reino do bem que Jesus anunciou, 
conforme a resposta da questão 627. 

• Esse esforço tem como objetivo tornar o 
Movimento cada vez mais espírita, fiel ao Projeto 
Iluminativo de Jesus e às bases kardequianas.
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OS PILARES DO MÉTODO REFLEXIVO-CONSCIENCIAL

• O método reflexivo-consciencial é baseado 
em quatro pilares:

• 1 – Consciencial: objetiva estimular 
diretamente a consciência, convidando-nos a 
investigar as Leis Divinas nela presentes, para 
auxiliar o Espírito imortal encarnado a se 
tornar um Ser Consciencial, conforme os 
Espíritos superiores ensinam na questão 619 
de O Livro dos Espíritos.



OS PILARES DO MÉTODO REFLEXIVO-CONSCIENCIAL

• Esse pilar tem como objetivo estimular uma 
habitualidade de se utilizar as Leis Divinas em 
nossas vidas. Todas as atividades educativas das 
instituições espíritas devem abordar as Leis 
Divinas, tais como a Lei de Amor, Justiça e 
Caridade; a Lei de Liberdade; a Lei de 
Responsabilidade; a Lei de Causa e Efeito; a Lei de 
Misericórdia; a Lei de Sociedade; a Lei de 
Solidariedade; a Lei do Dever etc., de modo prático 
para que não apenas as conheçamos 
teoricamente, mas nos sintamos estimulados a 
praticá-las em nossas vidas.



OS PILARES DO MÉTODO REFLEXIVO-CONSCIENCIAL

• 2 – Conhecimento com base no pensamento 
reflexivo-consciencial: objetiva desenvolver a 
arte de refletir, de modo nos sintamos 
estimulados ao conhecimento da Verdade 
libertadora, ou seja, as Leis Divinas, pelo 
estudo reflexivo do Evangelho de Jesus, das 
obras kardequianas e complementares 
idôneas, de modo que reflitamos sobre o 
significado dessas Leis em nossas vidas.



OS PILARES DO MÉTODO REFLEXIVO-CONSCIENCIAL

• 3 – Estimular a prática das virtudes: as  
reflexões devem sensibilizar e convidar as  
pessoas à uma compreensão lógica-
emocional sobre como as Leis Divinas 
funcionam  em suas próprias consciências, 
de modo que desenvolvam um  amor maior 
a Deus e às Suas Leis para que elas sintam 
vontade de respeitá-las e vivenciá-las pelo 
desenvolvimento das Virtudes Cristãs em si 
mesmas.



OS PILARES DO MÉTODO REFLEXIVO-CONSCIENCIAL

• 4 – Estimular a aplicação do 
conhecimento: objetiva abordar como 
aplicar o que se reflete na própria vida, de 
modo que haja um sentido existencial e 
consciencial nos estudos reflexivos, 
visando à superação, por meio da Verdade, 
dos três níveis de ignorância: a de não 
saber a Verdade; a de não sentir a Verdade 
e a de não vivenciar a Verdade.



OS PILARES DO MÉTODO REFLEXIVO-CONSCIENCIAL

• Este pilar tem como base as questões 919 e 
919a de O Livro dos Espíritos que tratam de 
um método prático para melhorarmos a nós 
mesmos por meio do autoconhecimento.

• O método reflexivo-consciencial tem esse 
enfoque de trazer as questões de maneira 
prática, de modo a que os interessados na 
autotransformação possam refletir a melhor 
maneira para poderem realizá-la.
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AS BASES DO MÉTODO REFLEXIVO-CONSCIENCIAL 

• O método reflexivo-consciencial foi sistematizado 
de forma didática no âmbito do Projeto Espiritizar 
da Feemt, mas as suas bases são milenares. 

• Na criação do método baseamos na forma de 
atuar de três grandes personalidades:

• Sócrates: maiêutica socrática

• Jesus, nosso Mestre, Modelo e Guia: a 
comunicação por meio de perguntas conscienciais

• Allan Kardec: método dialético utilizado para 
codificar a Doutrina Espírita



AS BASES DO MÉTODO REFLEXIVO-CONSCIENCIAL 

• MAIÊUTICA SOCRÁTICA 

• Sócrates, filósofo grego, nasceu em Atenas, em 469 a.C., 
desencarnou em Atenas, em 399 a.C. É um dos Espíritos da 
Codificação. Considerado por Allan Kardec, na introdução de 
O Evangelho segundo o Espiritismo, precursor da ideia cristã 
e do Espiritismo.

• Sócrates desenvolveu um método próprio de análise 
filosófica, denominado de “maiêutica”, que significa em 
grego “arte de partejar”. Criada por Sócrates no século IV 
a.C., tem seu nome inspirado na profissão de sua mãe, 
Fanerete, que era parteira. Para Sócrates a maiêutica é uma 
espécie de parto das ideias, cujo objetivo é o de possibilitar 
ao ser humano o autoconhecimento. 



AS BASES DO MÉTODO REFLEXIVO-CONSCIENCIAL 

• É um método ou técnica que pressupõe que a verdade 
está latente em todo ser humano, podendo aflorar aos 
poucos na medida em que se responde a uma sequência 
lógica de perguntas. 

• A maiêutica consiste, portanto, em fazer perguntas e 
analisar as respostas de maneira sucessiva até chegar à 
verdade ou a contradição do enunciado. Ela estimula o 
pensamento a partir daquilo que não se conhece, ou seja, 
da ignorância para se encontrar o conhecimento. Por isso, 
a sua famosa frase: “eu só sei que nada sei”.

• Sócrates dizia que todos carregam dentro de si o saber, 
sem saber. O questionamento traz a reflexão e 
compreensão do que é real. 

•



AS BASES DO MÉTODO REFLEXIVO-CONSCIENCIAL 

• Sócrates conduzia a maiêutica em duas etapas:

• Na primeira, levava o interlocutor a duvidar de 
seu próprio saber sobre determinado assunto, 
revelando as contradições presentes em sua 
forma de pensar, normalmente baseadas em 
valores e preconceitos sociais.

• Na segunda, levava o interlocutor a vislumbrar 
novos conceitos, novas opiniões sobre o 
assunto em pauta, estimulando-o a pensar por 
si mesmo.



AS BASES DO MÉTODO REFLEXIVO-CONSCIENCIAL 

• A autorreflexão, expressa no 
nosce te ipsum — "conhece a ti 
mesmo" — propõe que o ser 
humano busque as verdades 
universais, que são o caminho 
para a prática do bem e da 
virtude.



AS BASES DO MÉTODO REFLEXIVO-CONSCIENCIAL 

• Os dois primeiros pilares do método 
reflexivo-consciencial é realizado 
utilizando-se a maiêutica socrática. 
Por meio dessa técnica é que se 
chega ao terceiro pilar, ou seja, a 
prática das virtudes cristãs, de modo 
a se cumprir as Leis Divinas. 



AS BASES DO MÉTODO REFLEXIVO-CONSCIENCIAL 

• AS PERGUNTAS CONSCIENCIAIS DE JESUS

• Foi Jesus, o nosso Mestre, Modelo e Guia, o 
maior estimulador à prática das virtudes por 
meio do Seu método peculiar de se comunicar 
por meio de perguntas conscienciais.

• Nos relatos que temos no Evangelho vemos nos 
Seus sermões, nos encontros terapêuticos de 
Jesus com as várias pessoas que O buscavam, ou 
que Ele buscou por algum motivo, o Mestre 
fazendo perguntas. Qual o objetivo dessas 
perguntas?



AS BASES DO MÉTODO REFLEXIVO-CONSCIENCIAL 

• Jesus, como Espírito Crístico, ao fazer isso quis 
alcançar a consciência daquele com que se 
comunicava para que o interlocutor pudesse 
refletir de forma profunda a pergunta. 

• Trata-se de um convite-convocação do Guia e 
Modelo da Humanidade, para que a pessoa 
pudesse olhar-se com a virtude da Verdade. 

• Reflitamos sobre algumas das perguntas 
conscienciais que Jesus, vendo o sentido 
profundo delas e que mensagens elas nos 
convidam a refletir.

•



AS BASES DO MÉTODO REFLEXIVO-CONSCIENCIAL 

• Comecemos com algumas perguntas 
conscienciais que o Mestre faz à multidão no 
sermão do monte em um verdadeiro diálogo 
consciencial com a multidão:

• À multidão: Mateus 6: 25 a 31 - Por isso vos 
digo: Não andeis cuidadosos quanto à vossa 
vida, pelo que haveis de comer ou pelo que 
haveis de beber; nem quanto ao vosso corpo, 
pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do 
que o mantimento, e o corpo mais do que o 
vestuário?



AS BASES DO MÉTODO REFLEXIVO-CONSCIENCIAL 

• Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem 
segam, nem ajuntam em celeiros; e vosso Pai celestial 
as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que 
elas?

• E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, 
acrescentar um côvado à sua estatura?

• E, quanto ao vestuário, por que andais solícitos?

• Olhai para os lírios do campo, como eles crescem; não 
trabalham nem fiam;

• E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a 
sua glória, se vestiu como qualquer deles.

•



AS BASES DO MÉTODO REFLEXIVO-CONSCIENCIAL 

• Pois, se Deus assim veste a erva do 
campo, que hoje existe, e amanhã é 
lançada no forno, não vos vestirá muito 
mais a vós, homens de pouca fé?

• Não andeis, pois, inquietos, dizendo: 
Que comeremos, ou que beberemos, ou 
com que nos vestiremos?



AS BASES DO MÉTODO REFLEXIVO-CONSCIENCIAL 

• A Pedro, o apóstolo, o Mestre fez dezenas de 
perguntas conscienciais, relatadas pelos quatro 
evangelistas. Estudemos algumas delas:

• João 21:14 a 17 - E já era a terceira vez que Jesus se 
manifestava aos seus discípulos, depois de ter 
ressuscitado dentre os mortos. 

• E, depois de terem jantado, disse Jesus a Simão 
Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do 
que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes 
que te amo. Disse-lhe: Apascenta os meus 
cordeiros.



AS BASES DO MÉTODO REFLEXIVO-CONSCIENCIAL 

• Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho 
de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, 
tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apascenta as 
minhas ovelhas.

• Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, 
amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter 
dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: 
Senhor, tu sabes tudo; tu sabes que eu te 
amo. Jesus disse-lhe: Apascenta as minhas 
ovelhas.



AS BASES DO MÉTODO REFLEXIVO-CONSCIENCIAL 

• João, 21:22 - Disse-lhe Jesus: Se eu quero que 
ele fique até que eu venha, que te importa a 
ti? Segue-me tu.

• A André e Pedro: João 1:38 - E Jesus, 
voltando-se e vendo que eles o seguiam, 
disse-lhes: Que buscais?

• A Saulo de Tarso na estrada de Damasco: 
Saulo, Saulo por que me persegues?

•



AS BASES DO MÉTODO REFLEXIVO-CONSCIENCIAL 

• Ao cego de Gericó: Lucas 18:41,42 - Dizendo: 
Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, 
que eu veja.
E Jesus lhe disse: Vê; a tua fé te salvou.

• À multidão: Lucas 6:46,47 - E por que me 
chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que 
eu digo?
Qualquer que vem a mim e ouve as minhas 
palavras, e as observa, eu vos mostrarei a 
quem é semelhante.



AS BASES DO MÉTODO REFLEXIVO-CONSCIENCIAL 

• À multidão: Mateus, 7:3 - Por que reparas o 
argueiro no olho de teu irmão e não vês a 
trave que está no teu olho?

• À multidão: Mateus, 5:47 - Que fazeis de 
especial?

• A Judas:  Mateus, 26:50 - Jesus, porém, lhe 
disse: Amigo, a que vieste? – Então, 
aproximando-se, lançaram mão de Jesus e o 
prenderam.



AS BASES DO MÉTODO REFLEXIVO-CONSCIENCIAL 

• MÉTODO DIALÉTICO

• Dialética é uma palavra com origem no termo grego 
dialektiké e significa a arte do diálogo, a arte de debater, de 
persuadir ou raciocinar. Para os gregos, a dialética era 
utilizada para separar fatos, dividir as ideias para poder 
debatê-las com mais clareza. 

• Trata-se de um diálogo no qual se debate ideias diferentes, 
no qual um posicionamento é defendido, utilizando-se de 
argumentações. Consiste em uma forma de filosofar que 
pretende chegar à verdade por meio da contraposição e 
reconciliação de contradições.

• Allan Kardec utilizou o método dialético em todas as obras 
da Codificação com exímia maestria.  



AS BASES DO MÉTODO REFLEXIVO-CONSCIENCIAL 

• Um exemplo  de um texto de Allan 
Kardec em que o codificador utiliza o 
método dialético com o objetivo de 
aprofundar reflexões sobre um 
determinado tema é o  item 222 de 
O Livro dos Espíritos -
CONSIDERAÇÕES SOBRE A 
PLURALIDADE DAS EXISTÊNCIAS
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A UTILIZAÇÃO DO MÉTODO REFLEXIVO-CONSCIENCIAL NO ESTUDO SISTEMATIZADO

• Allan Kardec em Obras Póstumas – PROJETO 1868: 
ENSINO ESPÍRITA  nos ensina que: “Um curso regular 
de Espiritismo seria professado  com o fim de 
desenvolver os princípios da Ciência e  de difundir o 
gosto pelos estudos sérios. Esse curso  teria a 
vantagem de fundar a unidade de princípios,  de 
fazer adeptos esclarecidos, capazes de espalhar as  
ideias espíritas e de desenvolver grande número de  
médiuns. Considero esse curso como de natureza a  
exercer capital influência sobre o futuro do  
Espiritismo e sobre suas consequências.”



A UTILIZAÇÃO DO MÉTODO REFLEXIVO-CONSCIENCIAL NO ESTUDO SISTEMATIZADO

• A Federação Espírita do Estado de Mato Grosso atenta as 
orientações kardequianas e as que provêm do CFN/Feb 
elaborou um programa de estudo sistematizado reflexivo-
sistêmico das obras básicas em conjunto com o Evangelho 
de Jesus, conforme recomendação da obra Orientação 
para o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita – 2º
edição, FEB, pg. 10: “A Federação Espírita Brasileira (FEB), 
ademais, ao oferecer os programas do ESDE, não tem a 
pretensão de que sejam os únicos recursos de 
aprendizagem a serem utilizados no Movimento Espírita, 
mas apoia outras formas de estudo do Espiritismo, desde 
que guardem coerência com os postulados da 
Codificação.” 



A UTILIZAÇÃO DO MÉTODO REFLEXIVO-CONSCIENCIAL NO ESTUDO SISTEMATIZADO

• Na mesma obra há orientações muito claras sobre o 
motivo pelo qual o estudo deve ser sistematizado, 
dentre as quais destacamos:

• P. 13 “O que é estudar de forma sistematizada?

• “É construir o conhecimento, partindo de conteúdo 
mais simples para o mais complexo, com 
aprofundamento progressivo, de forma planejada, 
organizada e contínua. É estudar os temas espíritas, 
encadeados com lógica, mediante programação 
previamente elaborada, com sequência, método e 
coerência.”
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• P. 13 “O que se entende por Estudo 
Sistematizado da  Doutrina Espírita? 

• “É um programa de estudo  metódico, a 
ser realizado em grupo privativo,  
fundamentado na Codificação Espírita e 
em  obras complementares 
reconhecidamente  importantes para a 
compreensão da Doutrina  Espírita.”
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• P. 13 e 14: “O que diferencia um estudo 
sistematizado de um  estudo sequenciado é a 
metodologia. No estudo  sistematizado, é possível 
uma visão sistêmica do  conteúdo doutrinário no 
seu tríplice aspecto. Os  temas, que separam o 
conteúdo em partes, são  delimitados pelos 
objetivos e aprofundados por  pesquisa 
bibliográfica. No sequenciado de obra  específica, 
com ou sem inclusão de bibliografia  auxiliar ou 
complementar, o estudo ocorre em  ordem 
sucessiva, do início até o fim da obra.”
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• PROGRAMA DE ESTUDO SISTEMATIZADO REFLEXIVO-
SISTÊMICO PARA ESTUDO DAS OBRAS BÁSICAS EM 
CONJUNTO COM O EVANGELHO DE JESUS  DA 
FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO ESTADO DE MATO 
GROSSO/PROJETO ESPIRITIZAR. 

• Módulo Introdutório

• Introdução ao Estudo Reflexivo da Doutrina Espírita
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1 – A Presença Amorosa de Deus em Nossas Vidas
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2 – O significado das Leis Divinas em Nossas Vidas



A UTILIZAÇÃO DO MÉTODO REFLEXIVO-CONSCIENCIAL NO ESTUDO SISTEMATIZADO

3 – A Presença Amorosa de Jesus em Nossas Vidas
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Estes módulos estão disponíveis em videoaulas. Serão 
lançados em livros oportumamente.  

4 – A Influência dos Espíritos em Nossas Vidas

5 – O Significado da Imortalidade em Nossas Vidas

6 – O Significado da Lei de Reencarnação em  Nossas
Vidas

7 – O Processo da Desencarnação em Nossas Vidas

8 – O Significado das Leis de Liberdade,  
Responsabilidade e Causa e Efeito em Nossas Vidas

9 – O Significado das Leis de Progresso e Trabalho em 
Nossas Vidas
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10– O Significado das Leis Divinas nas Relações 
Sociais

11 – O Significado da Lei de Adoração em
Nossas  Vidas

12 – O Significado da Lei de Amor, Justiça e 
Caridade  em Nossas Vidas

• No livro O Centro Espírita e a Promoção do 
Espírito imortal oferecemos as bases do 
estudo reflexivo com base no método 
reflexivo-consciencial. 
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• Em cada módulo, focalizamos um tema, 
buscando aprofundá-lo de uma forma 
sistêmica, nas obras básicas e no Evangelho 
de Jesus, formando todo um corpo de 
reflexões que traga para as nossas vidas um 
sentido, de modo que nos estimulemos a 
amar e cumprir as Leis Divinas e desenvolver 
as virtudes cristãs, visando à nossa 
transformação interior.
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• Já temos 8 anos de aplicação deste programa, 
não apenas no grupo experimental da 
Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, 
onde são gravadas as videoaulas, mas em vários 
Centros Espíritas de nosso Estado, que o tem 
desenvolvido com muito sucesso, permitindo 
que os seus participantes compreendam o 
sentido da Doutrina Espírita em nossas vidas.

• O que temos observado na prática é o seguinte:
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• A utilização do método reflexivo-
consciencial no estudo sistematizado 
torna-o um grande instrumento para a 
formação intelecto-moral do ser, de modo 
que as pessoas possam ampliar o 
conhecimento sobre as Leis Divinas, 
conforme recomendam as questões 619 e 
627 de O Livro dos Espíritos, para poderem 
lidar com os dilemas da vida.



ESTUDO INFORMATIVO

IN
FO

R
M

A
Ç

Ã
O

CONCEITOS

PENSAMENTO

DESENVOLVIMENTO 
INTELECTUAL



FO
R

M
A

Ç
Ã

O

CONCEITOS COM 
BASE NOS 4 PILARES

PENSAMENTO/

SENTIMENTO

DESENVOLVIMENTO 
INTELECTO-MORAL

TRANSFORMAÇÃO 
INTERIOR

ESTUDO COM O MÉTODO REFLEXIVO-

CONSCIENCIAL



A UTILIZAÇÃO DO MÉTODO REFLEXIVO-CONSCIENCIAL NO ESTUDO SISTEMATIZADO

• A abordagem sistematizada e sistêmica 
permite o estudo dos assuntos contidos nas 
obras básicas não de forma linear, 
sequenciada, mas pela focalização de temas 
específicos, utilizando de uma forma 
sistêmica os textos nos quais Allan Kardec 
trata do tema, tendo como obra-referência O 
Livro dos Espíritos, por ser esta a base da 
Codificação, conforme orientação do próprio 
codificador.
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• Essa modalidade de estudo tem um 
diferencial, pois possibilita a geração de 
conteúdos para os Grupos de Convivência 
Fraterna para Educação Integral do Ser, 
modelo de grupo de estudos apresentado no 
livro O Centro Espírita e a Promoção do 
Espírito Imortal. Isso permite que façamos 
estudos reflexivos e vivenciais focados nas 
virtudes cristãs, de modo que possamos 
vivenciá-las integralmente em nossas vidas.
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• É fundamental que em nossas atividades nos 
Centros Espíritas todos sejam convidados a 
refletir sobre o significado das Leis Divinas 
em nossas vidas, abordadas pelo Mestre 
Jesus em Seu Evangelho e por Allan Kardec 
nas obras básicas da Doutrina Espírita, de 
modo a senti-las em nossos corações para 
podermos nos transformar em verdadeiros 
cristãos, praticando as virtudes ensinadas 
pelo Cristo.
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• O estudo com o método reflexivo-
consciencial tem como objetivo 
principal não apenas estudar os 
conteúdos, mas permitir que as 
experiências subjetivas das 
pessoas sejam expressadas nos 
encontros.
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• “Queridos amigos, a intenção desta carta 
não é a  de avalizar o Projeto Espiritizar, nem 
tampouco o  Estudo Sistematizado 
Reflexivo-Sistêmico das Obras Básicas e do 
Evangelho de Jesus. Não temos tal  
pretensão, mas sim de tentar expressar 
através  de palavras as experiências que 
estamos  guardando em nossos corações, da 
ação positiva  e transformadora desta 
proposta em dois grupos  de estudo com 
perfis muito distintos.



www.espiritizar.org

• “Há aproximadamente dois anos fomos  
convidados a trabalhar na divulgação da  
doutrina espírita junto às casas espíritas  
atendidas pela FEEMT Regional 16, que  
atende à região norte do Estado de Mato
Grosso. Dentre as atividades que realizamos  
baseados nas reflexões propostas pelo  
Projeto Espiritizar, uma delas foi e ainda está  
sendo muito especial, a de coordenar dois  
grupos de estudo com a proposta reflexiva-
sistêmica.



www.espiritizar.org

• “Confesso que em um primeiro instante 
a  proposta deste estudo não era das 
mais confortáveis. Escutando inúmeras 
vezes  que se tratava de um estudo muito  
profundo, que demandava um  
conhecimento consistente da Doutrina e
do  Evangelho, enfim, algo ainda distante 
para  nós e que amedronta a maioria das  
pessoas, e conosco não foi diferente.



www.espiritizar.org

• “Em virtude deste medo,  
protelamos muito o início das  
atividades, sempre buscando uma  
crítica ao método, ao material de  
apoio, enfim, tentando buscar  
fora de nós um meio de ocultar o  
medo de não conseguir realizar a  
atividade como deveríamos.



www.espiritizar.org

• “A verdade é que, após muito protelarmos, deu-se 
início ao  estudo sistematizado reflexivo-sistêmico em 
um pequeno grupo que  acompanhamos em uma 
cidade de 4.000 habitantes, cuja  influência das 
religiões mais tradicionais não permitia que o  grupo 
passasse de cinco pessoas. E assim demos início ao  
módulo I – A presença amorosa de Deus em nossas 
vidas, a  princípio com 5 pessoas, com encontros 
quinzenais. O perfil  deste grupo era algo bastante 
incomum: Haviam 2  participantes que tinham 
conhecimento espiritualista, mas  não espírita, e os 
outros 3 estavam passando por algum tipo  de 
problema pessoal ou familiar e buscavam ali algum 
tipo  de consolo que não encontravam nas religiões 
que  professavam.
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• Com o passar do tempo vimos o grupo subir de 
5 para 17  participantes, grande parte deles
encontrando ali  respostas que nunca puderam 
receber sobre suas  indagações mais íntimas. Ao 
longo dos mais de oito  meses de encontros, 
vimos algo realmente fantástico  acontecer: 
constatamos que realmente o estudo é muito  
profundo, como muitos nos alertaram, mas ele é  
profundo por tocar fundo na alma, 
independente de  conhecimento doutrinário 
prévio. Espírita ou não,  conhecedor ou não do 
pentatêuco kardequiano, falar  sobre a presença 
de Deus em nossa vida, por exemplo, é  
universal.
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• “Fator relevante também nesta experiência diz  
respeito à aplicação da metodologia reflexiva para  
um grupo em que a maioria dos participantes  
possuem pouca ou nenhuma formação acadêmica  
formal. Com a proposta reflexiva, o tema dos  
encontros, ao invés de terem foco no conteúdo,  
estes passam a ser pautados no sentimento 
humano,  em como a nossa vida, o nosso dia a dia, 
pode ser  reestruturado com a proposta 
terapêutica de Jesus,  reafirmada por Kardec, e 
tudo de uma forma,  amorosa e consoladora, 
porém sem se abster da  responsabilidade 
infringida pelo nosso livre arbítrio.
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• “Assim, vivenciamos de forma muito 
intensa que  os conteúdos trabalhados de 
forma reflexiva vão  direto ao coração, 
independente da educação  formal de cada 
um, aproximando, de certa  forma, do que 
Jesus vivenciou ao ensinar o  Evangelho aos 
mais humildes, sempre com  temas e 
palavras que iam direto ao coração, sem  
esta didática estática que acabamos por 
inserir  nos ensinamentos evangélico-
doutrinários.
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• “Já o segundo grupo de estudo reflexivo  
apresentava um perfil bastante distinto do  
primeiro. O primeiro ponto de grande diferença  
diz respeito ao local do estudo: diferente do  
primeiro, que ainda acontece em uma sala  
cedida por uma escola de música no município,  
já que nesta pequena cidade ainda não há uma  
casa espírita estabelecida, pelo menos no plano  
material, o segundo grupo se estabeleceu em  
uma casa espírita tradicional no município de  
Sinop, que chega a ter 100 participantes em suas  
reuniões públicas.
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• “Com isso, dentre os aproximadamente 40 
participantes  deste grupo, todos são espíritas, muitos 
de longa data e,  logo, com conhecimento relevante 
das obras básicas. Além  disto, o perfil de formação 
acadêmica também era  bastante distinto, incluindo 
também bacharéis, mestres e  doutores. Este fato por 
si só não torna ninguém diferente  em termos 
evangélicos, mas somando a formação  acadêmica ao 
conhecimento doutrinário prévio do  segundo grupo, 
teoricamente, este estaria mais adaptado  às técnicas 
pedagógicas. Fato é que, desculpe-nos o  pleonasmo, 
mas “tal diferença não faz diferença” com o  método 
reflexivo, o que era notório quando nossos  estudos 
eram conduzidos com o foco no conteúdo.
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• “Poderíamos aqui descrever inúmeros episódios que  
demonstram o que vivenciamos em nosso coração  
com a aplicação da metodologia reflexiva, mas vou me  
ater a um que nos marcou profundamente. Em certa  
oportunidade, em que estudávamos o significado de  
amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa  
alma e de todo o nosso entendimento, e que esse é o  
primeiro mandamento, uma senhora, já com mais de 
6  décadas de vida, pede a palavra, visivelmente  
emocionada e diz: Meus filhos, há mais de 60 anos eu  
me culpo por não conseguir amar a Deus, pois não  
sabia como fazer isso, e agora vocês acabaram de me  
mostrar o caminho.
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• “Esperamos ter demonstrado um pouquinho do que 
é o  método reflexivo-consciencial em sua essência, 
de que sua aplicação  em estudos evangélico-
doutrinários ultrapassa as  barreiras do 
conhecimento e atinge as bases do nosso  
sentimento e do nosso viver. Sabedores que somos  
ainda das nossas limitações, esperamos poder 
trabalhar  por muitos anos na divulgação desta
proposta.

• "Muita paz meus irmãos.”

• Equipe FEEMT Regional 16.

Vilmar Agostini, Evaldo Pires e Roberta Nogueira


